
 

 
 
 
 
 ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสาธง  

เร่ือง นโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4-2566  
……………………………………………………..  

โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ไดเ้หน็ถงึความส าคญั 
ในการ 

พฒันาทรพัยากรบุคคล ซึง่มบีทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนการพฒันาทอ้งถิน่ใหก้้าวหน้า และบุคลากร
ของทอ้งถิน่ใหเ้ป็นผู้มศีกัยภาพสูง จงึมมีตเิหน็ชอบยุทธศาสตรก์ารบรหิารทรพัยากรบุคคลส่วนทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2564-25666 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิน่  ใน
การบรหิารทรพัยากรบุคคลเพื่อพฒันาศกัยภาพ และสามารถพฒันาทอ้งถิน่ไดอ้ย่างบรรลุเป้าหมาย และ
มคีวามพรอ้มต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต   เพื่อให้องค์การบรหิารส่วนต าบลเสาธงบรหิารทรพัยากร
บุคคลให้เป็นไปตาม          อ านาจหน้าที่แนวนโยบายภาครฐั โปร่งใส เป็นธรรม รวมทัง้ให้สอดคล้อง
กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)          จงึก าหนดนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบรหิารทรพัยากรบุคคลขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลเสาธงดงันี้  

1. นโยบายด้านการวางแผนกาลงัคน  
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเสาธง ดาเนินการวางแผนกาลงัคน สนบัสนุน และส่งเสรมิให้

ม ี
โครงสรา้ง ระบบงาน การจดักรอบอตัรากาลงั สรรหาคนตามคุณลกัษณะทีก่ าหนด เลอืกสรรคนดคีนเก่ง 
และการบรหิารอตัรากาลงัใหเ้หมาะสมกบัภารกจิขององคก์ร มคีวามคล่องตวัต่อการขบัเคลื่อน การดา
เนินงานของทุกหน่วยงานในเพื่อปฏบิตังิาน ตามภารกจิของหน่วยงานตามแนวทางปฏบิตั ิดงันี้  

1.1 จดัทาแผนอตัรากาลงั 3 ปี เพื่อใชใ้นการก าหนดโครงสรา้งและกรอบอตัรากาลงั ที ่
รองรบัต่อภารกจิองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเสาธงทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

1.2 ด าเนินการสรรหาพนกังานส่วนต าบล พนกังานคร ูอบต. และพนกังานจา้งใหท้นั 
ต่อการ 

เปลีย่นแปลงหรอืการสญูเสยีกาลงัคน โดยมุง่เน้นการสรรหาภายในหว้งเวลา 60 วนั นบัแต่วนัทีต่ าแหน่ง
ว่าง  

1.3 การรบัโอนพนกังานส่วนต าบล พนกังานคร ูและรบัสมคัรบุคคลเพื่อเลอืกสรร เป็น 
พนกังานจา้ง ตอ้งประกาศทางเวบ็ไซต์ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเสาธง และแจง้ขา่วประชาสมัพนัธไ์ป
ยงัหน่วยงานอื่นประกอบดว้ย  

1) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลในเขตจงัหวดัพระนครศรอียธุยา และจงัหวดัใกลเ้คยีง  



 

2) เทศบาลในเขตจงัหวดัพระนครศรอียธุยา และจงัหวดัใกลเ้คยีง  
3) หมูบ่า้นในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเสาธง  



 

2. นโยบายด้านการบรรจแุละแต่งตัง้บคุลากร  
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเสาธง ต้องบรรจแุละแต่งตัง้บุคลากรในต าแหน่งว่างตามกรอบอตัรากา

ลงัของแผนอตัรากาลงั 3 ปี เพื่อใหม้พีนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง สาหรบัปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามแผนการดาเนินงาน โดยมแีนวทางปฏบิตัดิงันี้  

2.1 บรรจุและแต่งตัง้ผู้สอบแข่งขนัได้ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขนัพนักงานส่วน
ทอ้งถิน่ (กสถ.) ไดด้าเนินการสอบแขง่ขนั  
2.2 แต่งตัง้พนักงานจา้งผูผ้่านการสอบและคดัเลอืกบุคคล ตามประกาศการรบัสมคัรสอบเพื่อสรรหาและ
คดัเลอืกบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นพนกังานจา้งตามภารกจิ  

2.3 แต่งตัง้พนกังานส่วนต าบลผูท้ีด่ารงต าแหน่งทีส่งูขึน้  
3. นโยบายด้านการพฒันา  
องค์การบรหิารส่วนต าบลเสาธง ดาเนินการวางแผนพฒันาบุคลากร เตรยีมความพรอ้มของ

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานครู เพื่อเป็นขา้ราชการผู้มผีลสมัฤทธิส์ูงขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล
เสาธงพฒันาความรู ้ทกัษะ และสมรรถนะตามมาตรฐานกาหนดต าแหน่ง โดยใชเ้ครื่องมอืทีห่ลากหลาย
ตามเส้นทางการพฒันาบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรบัภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ตามแนวทางปฏบิตัดิงันี้  

3.1 จดัทาแผนพฒันาบุคลากร 3 ปี เพื่อเป็นกรอบในการพฒันาของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง  
3.2 ดาเนินการตามแผนพฒันาบุคลากรประจาปี โดยการจดัส่งขา้ราชการเขา้รบั การฝึกอบรม

ความรูต้ามสายงานของแต่ละตาแหน่ง  
3.3 จดัองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management: KM) ได้แก่ ความรูด้้านแผนงานการ

บรหิารงานบุคคล งบประมาณ การคลงั หรอือื่นๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมอืในการบรหิารงาน และ
พฒันาทอ้งถิน่ใหเ้ขม้แขง็  

4. นโยบายด้านการธ าารงรกัษา  
องค์การบรหิารส่วนต าบลเสาธง ต้องวางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานที่ชดัเจน ปรบัปรุง

ระบบฐานขอ้มูลบุคคล การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างที่มีประสิทธิภาพ  และยกย่อง ชมเชยบุคลากร เพื่อให้
บุคลากรเกิดความผูกพนัต่อหน่วยงาน รวมทัง้การประเมนิพจิารณาเงนิรางวลัประจาปี ตามแนวทาง
ปฏบิตัดิงันี้  

4.1 จดัทาเสน้ทางความกา้วหน้าในสายงานแจง้เวยีนใหข้า้ราชการในหน่วยงานรบัทราบ  
4.2 ควบคุมให้การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และการ

ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของพนักงานจา้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่องค์การบรหิารส่วน
ต าบลเสาธงก าหนด พรอ้มทัง้ให้การเลื่อนขัน้เงนิเดอืนของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และเลื่อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจา้งเป็นไปตามช่วงเวลาทีก่ าหนด หากมพีนักงานส่วนต าบล พนักงานคร ูหรอื
พนกังานจา้งรอ้งเรยีน ต้องขอความเป็นธรรมใหร้วบรวมและรบีนาเสนอนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
เสาธง พจิารณาโดยด่วน  



 

4.3 จดักิจกรรมเข่งขนักีฬาบุคลากรสมัพนัธ์เป็นประจาทุกปี เพื่อให้กีฬาเป็นสื่อกลาง ในการ
เชื่อมความสมัพนัธแ์ละความสามคัคทีี่ดขีองบุคลากรในหน่วยงาน รวมทัง้เป็นการเสรมิสรา้งสุขภาพให้
แขง็แรง  

4.4 ปรบัปรุงฐานขอ้มูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนยบ์รหิารขอ้มลูบุคลากรท้องถิน่แห่งชาติ
ใหเ้ป็นปัจจบุนั  

4.5 จดักิจกรรมการยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ดีเด่น 
พนักงานครู ดีเด่น ผู้ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับดีเด่น  เพื่อเป็น การ
เสรมิสรา้งความรกั ความผกูพนัระหว่างบุคลากรกบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเสาธงและหากมบีุคลากรที่
ประพฤตดิสีมควรแก่การเป็นแบบอย่างให้ผูบ้งัคบับญัชารายงานให้นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเสา
ธงรบัทราบเพื่อพจิารณาเป็นกรณพีเิศษ  

4.6 ควบคุมให้มกีารประเมนิพจิารณาเงนิรางวลัประจาปีของพนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จา้งขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลเสาธง ใหเ้ป็นไปตามประกาศหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด  

5. นโยบายด้านคณุประโยชน์และการส่งเสริม  
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเสาธง โดยทุกส่วนราชการร่วมมอืกนัในการบรหิารทรพัยากรบุคคลอย่างเป็น
ระบบ ส่งเสรมิจรยิธรรมและรกัษาวนิัย ส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพชวีติ และบุคลากรให้เขา้ถงึช่องทาง
การรบัทราบขอ้มลูด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล รวมทัง้ควบคุม กากบั ดูแลใหป้ฏบิตัริาชการอย่างมี
ประสทิธภิาพ ตามแนวทางปฏบิตั ิดงันี้  

5.1 ให้ผู้บงัคบับญัชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตัิ รวมทัง้
ควบคุม กากบั ดแูลผูใ้ต้บงัคบับญัชาปฏบิตัติามระเบยีบวนิัย ประมวลจรยิธรรมพนักงานส่วนต าบลและ
มาตรฐานคุณธรรมและจรยิธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้งองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเสา
ธง ทราบโดยเรว็  

5.2 การพจิารณาแต่งตัง้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ให้ดารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่ง
ต่างๆ จะยดึถือความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุด และปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดัพระนครศรอียุธยา (ก.
อบต.จงัหวดัพระนครศรอียธุยา) ก าหนด  
 

จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่ไป  

ประกาศ ณ วนัที ่ 11  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5  
 
 
 

( นายวสนัต ์ อนิทรจ์นัทร)์  
   นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเสาธง 


